MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SHCSW/EQSW 103/104, LOTE 1, COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE, MÓDULO B, BRASÍLIA-DF
CEP: 70670350 - Telefone: (61) 3341-9411 – 3341-9355

PROCESSO Nº 02070.000472/2014-78.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2014
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
serviços de apoio às atividades operacionais, de forma contínua, para
atendimento à demanda do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos

ERRATA
No Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2014:

ONDE SE LÊ:
ANEXO II
(em papel personalizado da empresa)
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
AO:
A/C: PREGOEIRO
Prezado Senhor,
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a execução dos serviços de
............................................................................................................,
conforme
discriminado
no
Termo
de
Referência,
pelo
preço
mensal
de
R$.................................,(..................................),
e
global
de
R$
.......................(......................), para o período de 12 (doze) meses, nos termos do ato
convocatório e das planilhas de custos e formação de preço em anexo.
O prazo de
validade de nossa proposta é de 60 (sessenta ) dias corridos, contados da data da

entrega das propostas e de 12 meses caso o preço seja registrado após as
negociações do Pregão correspondente.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Ato Convocatório e seus Anexos. Declaramos que nos preços propostos estão
incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos em
nosso estabelecimento. O pagamento será mensal, de acordo com o disposto no
Edital e Anexos.
DADOS DA EMPRESA E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL:
Razão Social:_________________________________CNPJ/MF:________________
Endereço:___________________________________ Tel/Fax:__________________
CEP:______________Cidade:____________________UF:_____________________
Banco: ____________ Agência: __________________ Nº C/C: _________________
Representante Legal:
Nome:_______________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________
CEP:________________Cidade:__________________________UF:_____________
CPF/MF:________________________Cargo/Função:_________________________
Cart. Ident. N º :____________________ Expedido por:________________________
Naturalidade:____________________Nacionalidade:__________________________
Local e data
Nome e assinatura do representante legal

LEIA-SE:
ANEXO II
(em papel personalizado da empresa)
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
AO:
A/C: PREGOEIRO
Prezado Senhor,
Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a execução dos serviços de
............................................................................................................,
conforme
discriminado no Termo de Referência, pelo preço mensal por itens: 1, 2, e 3 e 4 de
R$................................., respectivamente (..................................), e global de R$
.......................(......................), para o período de 06 (seis) meses, nos termos do ato
convocatório e das planilhas de custos e formação de preço em anexo. O prazo de

validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
entrega das propostas.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Ato Convocatório e seus Anexos. Declaramos que nos preços propostos estão
incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos em
nosso estabelecimento. O pagamento será mensal, de acordo com o disposto no
Edital e Anexos.
DADOS DA EMPRESA E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL:
Razão Social:_________________________________CNPJ/MF:________________
Endereço:___________________________________ Tel/Fax:__________________
CEP:______________Cidade:____________________UF:_____________________
Banco: ____________ Agência: __________________ Nº C/C: _________________
Representante Legal:
Nome:_______________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________
CEP:________________Cidade:__________________________UF:_____________
CPF/MF:________________________Cargo/Função:_________________________
Cart. Ident. N º :____________________ Expedido por:________________________
Naturalidade:____________________Nacionalidade:__________________________

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

Brasília - DF, 20 de maio de 2014.

MIGUEL DE ALMEIDA LEMOS FILHO
Pregoeiro

